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ข้อก ำหนด และเงื่อนไขบริกำร 

เงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์ และ บริกำรเงินสดส่ังได้ และ บริกำรเงินสดกดทันที 

 

1. บริกำรเงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์ และ บริกำรเงินสดส่ังได้ และ บริกำรเงินสดกดทันที (“บริกำร”) ของธนำคำรทหำร

ไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) (“ธนำคำร”) ส ำหรับสมำชิกบัตรเครดิต ทีทีบี และ/หรือบัตรกดเงินสด แฟลช (“ผู้ขอ

ใชบ้ริกำร”) ที่ได้รับกำรติดต่อจำกธนำคำร และ/หรือมรีำยชื่อระบุตำมที่ธนำคำรก ำหนดเท่ำนั้น 

 

2. กำรสมัครใช้บริกำร ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถท ำได้โดยกำรท ำรำยกำรผ่ำน ttb touch หรือธนำคำรจะเป็นผู้ติดต่อ

ผู้ขอใช้บริกำรเพ่ือน ำเสนอบริกำร และผู้ขอใช้บริกำรจะมีค ำส่ังยืนยันกำรท ำรำยกำรผ่ำนระบบบันทึกเสียง 

(Voice Record) หรือโดยวิธีกำรอ่ืนใดที่ธนำคำรจะได้ก ำหนดขึ้นต่อไปในอนำคต และเมื่อผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้

ควำมยินยอมผูกพันปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขของบริกำรที่ก ำหนดนี้แล้ว ให้ถือว่ำข้อก ำหนดและเง่ือนไข

ของบริกำรฉบับนี้ และหนังสือแจ้งอนุมัติบริกำรของธนำคำร เป็นส่วนหนึ่งของข้อก ำหนดและเง่ือนไขของกำรใช้

บัตรเครดิต ทีทีบี และ/หรือบัตรกดเงินสด แฟลช (“สัญญำ”) และให้ถือว่ำจ ำนวนเงินที่ธนำคำรอนุมัติ พร้อมทั้ง

ดอกเบี้ยถือเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินบัตรเครดิต ทีทีบี และ/หรือบัตรกดเงินสด แฟลช ของผู้ขอใช้บริกำร 

นอกจำกนี้บรรดำเงินหรือภำระหนี้ที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้บริกำรนี้ให้ถือเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นตำมสัญญำ  

 

3. กำรพิจำรณำและกำรอนุมัติของธนำคำรขึ้นอยู่กับวงเงินบัตรเครดิต ทีทีบี และ/หรือบัตรกดเงินสด แฟลช 

คงเหลือของผู้ขอใช้บริกำร โดยจ ำนวนเงินขั้นต่ำต่อกำรขอหรือสมัคร 1 คร้ัง เป็นไปตำมที่ธนำคำรก ำหนด ทั้งนี้

กำรพิจำรณำอนุมัติและจ ำนวนเงินที่จะอนุมัติเป็นดุลยพินิจโดยเด็ดขำดของธนำคำร โดยผู้ขอใช้บริกำรจะต้อง

ช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรขอเบิกรับเงินในแต่ละคร้ังตำมจ ำนวนที่ธนำคำรประกำศก ำหนด (ถ้ำม)ี  

 

4. ผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้ธนำคำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกของผู้ขอใช้บริกำรและ/หรือบัญชีที่ผู้ขอใช้บริกำรได้ผูก

กับบริกำรพร้อมเพย์ ตำมที่ผู้ขอใช้บริกำรแจ้ง โดยธนำคำรจะไม่โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกที่เป็นชื่อร่วมกับบุคคล

อ่ืน เมื่อธนำคำรแจ้งอนุมัติบริกำรใหผู้้ขอใชบ้ริกำรทรำบตำมวิธีกำรที่ธนำคำรก ำหนดและธนำคำรได้โอนเงินเข้ำ

บัญชีเงินฝำกของผู้ขอใช้บริกำรแล้ว ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยอมรับว่ำผู้ขอใช้บริกำรได้รับเงินตำมจ ำนวน

ดังกล่ำวไปจำกธนำคำร ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  

 

5. ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมช ำระเงินต้นและดอกเบี้ยตำมรำยละเอียดและระยะเวลำของบริกำรที่ได้ระบุไว้ใน

ตำรำงกำรค ำนวณท้ำยหนังสืออนุมัติบริกำร หรือตำรำงกำรค ำนวณตำมที่ก ำหนดในกำรขอใช้บริกำรผ่ำนทำง

ช่องทำง ttb touch  (แล้วแต่กรณี) หำกผู้ขอใช้บริกำรผ่อนช ำระหนี้ในงวดใดงวดหนึ่งเกินกว่ำจ ำนวนค่ำงวด

ช ำระต่อเดือนตำมที่ธนำคำรเรียกเก็บ และผู้ขอใช้บริกำรไม่มีหนี้ค้ำงช ำระใดๆ ในขณะนั้น เงินส่วนที่ช ำระเกิน

ดังกล่ำวจะคงอยู่ในบัญชีบัตรเครดิต ทีทีบี และ/หรือบัตรกดเงินสด แฟลช ของผู้ขอใช้บริกำรโดยไม่ได้รับ

ดอกเบี้ย  โดยธนำคำรจะไม่น ำไปช ำระเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่ำธรรมเนียมใด ๆ ที่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ

ภำยใต้บริกำรนี้   

 

6. หำกผู้ขอใช้บริกำรมีควำมประสงค์จะช ำระหนี้เงินที่ค้ำงช ำระทั้งหมด รวมทั้งหนี้ใดๆ ทั้งหมดภำยใต้บริกำรนี้คืน

ให้แก่ธนำคำร ก่อนถึงก ำหนดช ำระ (Pre-termination) ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องแจ้งล่วงหน้ำผ่ำนทำงเจ้ำหน้ำที่ 

คอนแทคเซ็นเตอร์ 1428 หรือส ำหรับบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ อินฟินิท และ บัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์ 

ติดต่อ ทีเอ็มบีธนชำต รีเซิร์ฟ ไลน์ 02 010 1428 หรือ บัตรเครดิต ทีทีบี แอปโซลูท ติดต่อ ทีเอ็มบีธนชำต แอป

โซลูท ไลน์ 02 020 1428 เพียงช่องทำงเดียวเท่ำนั้น เพ่ือท ำกำรยกเลิกบริกำรดังกล่ำว โดยผู้ขอใช้บริกำรต้อง

ช ำระหนี้ตำมยอดเงินคงค้ำงทั้งหมด ซึ่งรวมถึง ค่ำธรรมเนียมกำรเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ ภำษีมูลค่ำเพ่ิมของ

ยอดบริกำรเงินสด ค่ำธรรมเนียม  และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ตำมอัตรำที่ธนำคำรก ำหนดไว้ พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตรำ

ของส่วนต่ำงระหว่ำงดอกเบี้ยในอัตรำสูงสุดตำมที่ธนำคำรเรียกเก็บจำกลูกค้ำบัตรเครดิต ทีทีบี และ/หรือบัตร

กดเงินสด แฟลช ของธนำคำร ลบด้วยดอกเบี้ยในอัตรำพิเศษตำมที่บริกำรนี้ก ำหนดไว้ โดยค ำนวณจำกยอดเงิน

ของผู้ขอใช้บริกำรตำมจ ำนวนยอดเงินคงเหลือในแต่ละงวด นับจำกวันที่ผู้ขอใช้บริกำรได้รับอนุมัติบริกำรนี้

จนถึงวันที่ธนำคำรได้รับช ำระหนี้เสร็จส้ินครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องแจ้งยืนยันกำรช ำระเงินคืนทั้ง
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จ ำนวนกับ เจ้ำหน้ำที่ คอนแทคเซ็นเตอร์ 1428 หรือส ำหรับบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ อินฟินิท และ บัตรเครดิต ทีที

บี รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์ ติดต่อ ทีเอ็มบีธนชำต รีเซิร์ฟ ไลน์ 02 010 1428 หรือ บัตรเครดิต ทีทีบี แอปโซลูท ติดต่อ 

ทีเอ็มบีธนชำต แอปโซลูท ไลน์ 02 020 1428 อีกคร้ัง หลังกำรช ำระเสร็จส้ิน  

 

7. จ ำนวนเงินที่ผู้ขอใช้บริกำรได้ช ำระตำมบริกำรนี้จะถูกน ำมำช ำระดอกเบี้ยและเงินต้นที่ค้ำงช ำระรวมทั้งหนี้อ่ืนใด

ของบริกำรนี้ก่อน หำกมีเงินเหลือ จะน ำไปช ำระดอกเบี้ย ค่ำปรับ ค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ (ถ้ำมี) และเงินต้นที่ค้ำงช ำระ

ตำมบัญชีบัตรเครดิต ทีทีบี และ/หรือบัตรกดเงินสด แฟลช เป็นล ำดับต่อไป ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริกำรไม่สำมำรถ

ช ำระเงินให้ครบถ้วนตำมยอดค่ำงวดช ำระต่อเดือนที่ธนำคำรเรียกเก็บได้ ผู้ขอใช้บริกำรรับทรำบว่ำจ ำนวนเงินที่

ค้ำงช ำระจะถูกน ำไปคิดรวมเป็นยอดหนี้คงค้ำงของบัญชีบัตรเครดิต ทีทีบี และ/หรือบัตรกดเงินสด แฟลช ของ

ผู้ขอใช้บริกำร โดยผู้ขอใช้บริกำรยินยอมช ำระดอกเบี้ยในยอดเงินดังกล่ำวให้แก่ธนำคำร ในอัตรำสูงสุดตำมที่

ธนำคำรเรียกเก็บจำกลูกค้ำบัตรเครดิต ทีทีบี และ/หรือบัตรกดเงินสด แฟลช 

 

8. ผู้ขอใช้บริกำรตกลงว่ำ กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยที่จะต้องช ำระของผู้ขอใช้บริกำรในขณะใดขณะหนึ่งนั้น เป็น

ดุลยพินิจโดยเด็ดขำดของธนำคำร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีบัตรเครดิต ทีทีบี และ/หรือบัตรกดเงินสด แฟลช 

รำยกำรส่งเสริมกำรขำยในช่วงเวลำนั้นๆ และหลักเกณฑ์ข้อก ำหนดและเง่ือนไขของธนำคำร และผู้ขอใช้บริกำร

ตกลงช ำระดอกเบี้ยในอัตรำตำมที่ก ำหนด ทั้งนี้ อัตรำดอกเบี้ยที่ธนำคำรเรียกเก็บในแต่ละผลิตภัณฑ์เป็นไปตำม

ประกำศของธนำคำร 

 

9. จ ำนวนเงินตำมบริกำรนี้ทั้งหมด รวมถึงดอกเบี้ยที่ถึงก ำหนดช ำระ ตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยใดๆ  จะ

ถูกเรียกเก็บทันทีที่มีกำรยกเลิกบัญชีบัตรเครดิต ทีทีบี และ/หรือบัตรกดเงินสด แฟลช ไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม 

 

10. ส ำหรับบริกำรเงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์ ผู้ขอใช้บริกำรตกลงและรับทรำบว่ำกำรค ำนวณดอกเบี้ยที่ผู้ขอใช้บริกำร

ต้องช ำระให้แก่ธนำคำรนั้น จะค ำนวณแบบอัตรำดอกเบี้ยลดต้นลดดอก และ/หรืออัตรำดอกเบี้ยคงที่ (แล้วแต่

กรณี) โดยจ ำนวนที่ต้องผ่อนช ำระในแต่ละเดือนจะถูกเรียกเก็บผ่ำนบัญชีบัตรเครดิต ทีทีบี และ/หรือบัตรกดเงิน

สด แฟลช ของผู้ขอใช้บริกำร โดยผ่อนช ำระเป็นงวดรำยเดือน รำยละเอียดตำมตำรำงค ำนวณกำรผ่อนช ำระคืน

ที่ปรำกฏในหนังสือแจ้งอนุมัติบริกำร นับแต่วันที่ธนำคำรได้โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกของผู้ขอใช้บริกำรเป็นต้น

ไป จนกว่ำธนำคำรจะได้รับช ำระเงินต้น ดอกเบี้ย และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ภำยใต้บริกำรครบถ้วนแล้ว อนึ่ง ผู้ขอ

ใช้บริกำรรับทรำบว่ำ ผู้ขอใช้บริกำรไม่สำมำรถขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลำกำรผ่อนช ำระตำมที่ระบุในหนังสือ

อนุมัติได้ 

ส ำหรับบริกำร บริกำรเงินสดส่ังได้ และ บริกำรเงินสดกดทันที ผู้ขอใช้บริกำรตกลงและรับทรำบว่ำกำรค ำนวณ

ดอกเบี้ยที่ผู้ขอใช้บริกำรต้องช ำระให้แก่ธนำคำรนั้น จะค ำนวณแบบอัตรำดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ซึ่งผู้ขอใช้

บริกำรต้องช ำระเงินคืนขั้นต่ำในอัตรำตำมที่ธนำคำรก ำหนดไว้ส ำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือเลือกช ำระเต็ม

จ ำนวนตำมที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชีหรือใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยบัตรเครดิต ทีทีบี และ/หรือบัตรกดเงินสด แฟลช 

โดยจ ำนวนที่ต้องผ่อนช ำระในแต่ละเดือนจะถูกเรียกเก็บผ่ำนบัญชีบัตรเครดิต ทีทีบี และ/หรือบัตรกดเงินสด 

แฟลช ของผู้ขอใช้บริกำร   

11. ผู้ขอใช้บริกำรต้องช ำระเงินค่ำงวดช ำระต่อเดือน ภำยในวันครบก ำหนดช ำระเงินตำมที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชี

หรือใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยบัตรเครดิต ทีทีบี และ/หรือบัตรกดเงินสด แฟลช ซึ่งวันครบก ำหนดช ำระของบริกำรใน

แต่ละงวดจะเป็นวันเดียวกับวันครบก ำหนดช ำระปกติของบัญชีบัตรเครดิต ทีทีบี และ/หรือบัตรกดเงินสด แฟลช 

ของผู้ขอใช้บริกำรในรอบบัญชีที่ผู้ขอใช้บริกำรได้รับอนุมัติตำมบริกำรนี้ อย่ำงไรก็ดี ผู้ขอใช้บริกำร ตกลงและ

รับทรำบว่ำวันถึงก ำหนดช ำระงวดแรกอำจมีระยะเวลำมำกกว่ำ หรือน้อยกว่ำ 30 วันนับจำกวันที่ธนำคำร ได้

อนุมัติบริกำรนี้ให้แก่ผู้ขอใช้บริกำร  

 

12. ในกรณีที่ผู้ขอใชบ้ริกำรมียอดคงค้ำงภำยใต้บริกำรนี้ และ/หรือ ค้ำงช ำระค่ำใช้จ่ำยในบริกำรอ่ืน ตำมบัตรเครดิต 

ทีทีบี และ/หรือบัตรกดเงินสด แฟลช รวมกันเป็นระยะเวลำ 90 วันติดต่อกัน ธนำคำรขอสงวนสิทธิใ์นกำรยกเลิก

บริกำรนี้ และบริกำรอ่ืนๆ ทั้งหมด โดยธนำคำรจะค ำนวณดอกเบี้ยจำกยอดเงินต้นค้ำงช ำระทั้งหมดตำมอัตรำ

ดอกเบี้ยสูงสุดส ำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ตำมที่ธนำคำรประกำศก ำหนด 
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13. ขอ้ก ำหนดพิเศษ 

13.1 ธนำคำร ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อก ำหนดและเง่ือนไขของบริกำรนี้ โดยจะประกำศให้ทรำบ

ผ่ำนสำขำ และเว็บไซต์ของธนำคำร ล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 30 วัน 

13.2 บริกำรนี้เป็นสิทธิพิเศษส ำหรับสมำชิกบัตรเครดิต ทีทีบี และ/หรือบัตรกดเงินสด แฟลช บำงท่ำนที่มี

คุณสมบัติตำมที่ธนำคำรก ำหนดเท่ำนั้น   

13.3 ข้อก ำหนดและเง่ือนไขอ่ืนที่มิได้มีกำรก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะในข้อก ำหนดและเง่ือนไขนี้ ให้ถือตำมข้อก ำหนด

และเง่ือนไขในสัญญำทุกประกำร 

 

 


